Præhospitale fødsler og
akutte obstetriske tilstande
FØDSLER i det præhospitale miljø er en udfordring for alle
faggrupper. Akutte OBSTETRISKE TILSTANDE kræver
KNOW-HOW og indsigt. På dette tre dages forløb vil du få
en dybere TEORETISK VIDEN, masser af praktiske øvelser
samt full-scale simulationstræning.
Fødsler bag i ambulancen eller midt på køkkengulvet er et scenarie som de fleste ambulancereddere kun oplever nogle få gang i løbet af karrieren.
Det er derfor vigtigt at have helt styr på teori og
håndgrebvedbådedennormaleogdenkomplicerede fødsel.
Akutteobstetrisketilstandesåsomblødning,navlesnorsfremfaldellerve-stormerligeledeskomplekse
opgaver som kan være særdeles krævende ude på
landevejen.
På dette 3 dages kursus har vi fået fat i en
underviser som er helt unik, da hun både fungerer
som jordemoder på Rigshospitalet samt som
ambulancebehandler i Region H.

Dit underviserteam til dette kursus består af en
jordemodermedstorpræhospitalerfaringsamten
paramediciner.
DAPUC’s praksisnære tilgang gør, at du allerede
i løbet af kurset opnår stor fortrolighed med
konkrethåndteringaffødslerogakutteobstetriske
tilstande.

På kurset vil du bla. lære om :
•
Gynækologiske tilstande & sygdomme
•
Anatomi
•
Smerter og blødning relateret til den gravide
•
Den normale fødsel
•
Håndtering af nyfødte
•
Den komplicerede fødsel
•
Gravide & traumer
•
Præeklampsi
•
Genoplivning og hjertestopsbehandling af
den gravide

Vi glæder os til at møde dig på kurset!

Praksisnær undervisning
Du og dine kollegers erfaringer indgår som en
naturlig del af undervisningen, der holdes så tæt
på din hverdag som muligt.
Praktiske øvelser, cases, rollespil og erfaringsudveksling understøtter løbende den teori, der
kobles på.

Praktisk information
Der ydes fuld forplejning under hele kurset.
Kurset afholdes ved DAPUC, Høgevej 4, 8600
Silkeborg.
Der udsendes materiale 14 dage før kursusstart,
som bør gennemlæses inden kurset påbegyndes.
Der er gratis wifi på skolen

Målgruppe: Primært ambulancebehandlereogparamedicinere,som
ønskerattilegnesigbedrepraksisnære
færdighederipræhospitalefødslerog
akutte obstetriske tilstande.
Deltagerantal: max. 24
Undervisere:Undervisnigenvaretages
af jordemoder med stor præhospital
erfaring samt paramediciner.
Varighed: Kurset forløbet over 3
dage. Afvikles i 2019 i uge 48
(25. - 27.november) i tidsrummet
fra 08:00-15.30
Info og pris: Alle kursister modtager
fuld forplejning på alle kursets dage.
Der er IKKE hotelophold inkluderet i
prisen!!
Samlet deltagerbetaling pr. person kr.
5.995 ,- ekskl. moms.

Kontakt: Har du spørgsmål er du
altid velkommen til at kontakte
dapuc på tlf. 8720 6117 eller mail
info@dapuc.dk
Læs mere om DAPUC på
www.dapuc.dk
Følg os på Facebook

Tilmelding:
Kontakt dapuc for tilmelding på tlf. nr.:
8720 6117 eller mail info@dapuc.dk

Du har mulighed for at søge kompetencefondene (3F og FOA) om bevilling af
kurset.
Pladserne fordeles efter først-til-mølle
princippet.
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